Projekt
DRUK NR 624
UCHWAŁA NR XLIII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Leszna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1990 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257), po
rozpatrzeniu skargi, Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1
Skargę na Prezydenta Miasta Leszna uznaje się za bezzasadną.
§2
Uchwałę przekazuje się do wiadomości skarŜącego.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
Leszna.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Leszna
Sławomir Szczot

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIII//2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Leszna
W dniu 23 listopada 2017 roku wpłynęła skarga na Prezydenta Miasta Leszna.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 kpa organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada
gminy. Na posiedzeniu Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w dniu 19
grudnia 2017 roku przedstawiona została skarga OR.A.1510.13.2017. Skarga
dotyczyła działalności USC w zakresie zastrzeŜeń odnośnie drugiego imienia
skarŜącego. W dniu 30 lipca 1940 roku sporządzono akt urodzenia w języku
niemieckim, z którego trudno jednoznacznie odczytać drugie imię skarŜącego,
następnie Sąd Powiatowy w Lesznie postanowieniem z roku 1956 sprostował akt
urodzenia skarŜącego w zakresie nazwiska, do roku 2017 skarŜący nie wnosił
zastrzeŜeń w zakresie imion. Dopiero w roku 2017 USC w Wałbrzychu na wniosek
skarŜącego dokonał sprostowania aktu małŜeństwa w zakresie drugiego imienia
skarŜącego. Na posiedzeniu Komisji, oddalono złoŜoną skargę na Prezydenta Miasta
Leszna, argumentując to prawidłowym przeprowadzeniem czynności słuŜbowych
przez USC w Lesznie, co administracyjnie zakończyło postępowanie w tej sprawie.
Podczas posiedzenia Komisji Radni zapoznali się z przedmiotem skargi. Dodatkowe
wyjaśnienia USC oraz przedstawione dokumenty wskazują, Ŝe Urząd Stanu
Cywilnego w Lesznie na kaŜdym etapie postępowania przestrzegał procedury,
Prezydent Miasta Leszna nie dokonał naruszenia przepisów prawa. Po wnikliwej
analizie przedstawionych argumentów, członkowie Komisji Praworządności
i Porządku Publicznego rekomendowali uznanie skargi za bezzasadną.

